
 نبذه مختصرة عن الكلية التقنية اإلدارية كوفة 

الفرات   / جامعة  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزارة  تشكيالت   احدى  كوفة هي   / اإلدارية  التقنية  الكلية 

 األوسط التقنية   

حيث تكون الدراسة فيها لمدة أربعة سنوات يتلقى فيها الطلبة المحاضرات     2007/  11/ 19تأسست بتاريخ  

العملية   التطبيقات  تالنظرية فضال عن   ( تقنيات  في تخصصات   , االعمال  إدارة  تقنيات   , المحاسبة  قنيات 

 المعلومات (  يمنح بعدها الطالب المتخرج شهادة البكالوريوس  

ولتشجيع الدراسات العليا والبحث العلمي تم استحداث برامج الدراسات    2013  /   2012  في العام الدراسي

الحديثة بما يسهم    والتكنلوجيةمفاهيم العلمية  من الكلية على نشر    العليا في تخصص تقنيات المحاسبة وايمانا  

في تطوير العملية التعليمية والدفع بها الى االفضل وتقديم برامج علمية تخدم المجتمع وتوفير فرص عمل  

      لخريجي

العام   هذا  واستحدث  المعلومات   2018/    2017  الكلية  تقنيات     (Information Technology-IT)قسم 

الذي يعد من االختصاصات التي يدمج بين مختلف التخصصات لغات البرمجة الحديثة ,شبكات الحاسبات  

.نظم المعلومات تقنية االنترنت  وتعد هذه البرامج ميزة ايجابية للشهادة الجامعية التي يحصل عليها خريج  

 .التنافسية على الوظائف المتاحة  قدرتهالكلية حيث انها تزيد من 

العا الدراسيفي  ا  2020  /  2019  م  تخصص  في  العليا  الدراسات  برنامج  االستراتيجية  دارة  الاستحداث 

محاسبة   تخصص  في  العليا  الدراسات  برنامج  الستحداث  األصولية  الموافقات  كافة  استحصال  تم  وكذلك 

 2021/   2020الكلفة واإلدارية للعام الدراسي 

 

 الرؤيا  

ائدة ومبتكرة في تقديم البرامج والخدمات التعليمية الحديثة لمواكبة  كوفة ر  /ان تكون الكلية التقنية اإلدارية  

وحاجة   ينسجم  بما  المعلومات   وتقنيات  االعمال  وإدارة  المحاسبية  التخصصات   في  العالمية  التطورات 

 المجتمع  وسوق العمل . 

  الرسالة

معرفي  تعليم  واإلدارية    تقني   تقديم  المالية  العلوم  عي  العائد  والمعلوماتية  متخصص  يعظم  الجودة  عالي 

من خالل ترسيخ القدرات التقنية وتنمية المهارات الفكرية والتطبيقية وقيم العمل  المستهدف في عملية التعليم  

 . 

 اهداف الكلية  

تخري .1 هو  للكلية  العام  الهدف  فيان  المتخصص  الشباب  من  جيل جديد  وإدارة  تقنيا  ج  المحاسبة  ت 

 االعمال والمعلوماتية يواكب التطورات العلمية والتقنية للعصر الحديث. 
 والتنظيمية للكلية  قيم الوطنية التعزيز  .2



األداء وضمان  لنحسين    كأساس عملية التخطيط االستراتيجي  تقويم فاعلية الكلية باستمرار كجزء من   .3

 الجودة. 

 تساهم في تطوير عملية التعلم لدى الطلبة . تقديم مفردات منهاج دراسي نظري وعملي   .4

 تشجيع الطلبة على التعلم وبلوغ غاياتهم المهنية والشخصية .  .5
االنفتاح على المجتمع ) بيئة العمل ( وتوطيد وتمتين أواصر العالقة معها من خالل إقامة الدورات   .6

 التدريبية . 

لمتواجدة في بيئة العمل من خالل التعايش  تركة مع المنظمات والمؤسسات اإقامة عالقات عمل مش .7

 ايات المستهدفة من عملية التعلم.  بين بيئة العمل والكلية بما يساهم في بلوغ الغفي الجوانب التطبيقية 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 

 



 

 
 



 

 



 

 

 
 



 

اإلدارية / كوفة االميل الرسمي للكلية التقنية   

Ku_cotm@atu.edu.iq 

 الموقع االلكتروني للكلية التقنية اإلدارية / كوفة  

https://cku.atu.edu.iq/ 

 برنامج الدراسات العليا 

 يوجد أربعة برامج للدراسات العليا في الكلية التقنية اإلدارية / كوفة  

 المحاسبة   .1
المحاسبة على تلبية واحد من أهم األهداف التي قامت عليها الكلية, والمتمثل في  تقنيات  قسم  يهدف  

متطلبات سوق   مع  تاما   انسجاما   تنسجم  وعلميا  بصورة  أكاديميا  تأهيال   الطالب  بشكل  تأهيل  العمل 

خاص ومباشر. وكذلك العمل على توفير البئية التعليمية المتميزة وقيام االساتذة والتدريسيين بالبحث  

مختلف   في  ورفدها  والمحاسبية  المالية  الكوادر  توفير  خالل  من  للمجتمع  خدمات  وتوفير  العلمـي 

المصرفي وتزويده بكوادر    المحاسبة الى تلبية سوق العملتقنيات  يهدف قسم  وكذلك    دوائر الدولة . 

انواعها   بكافة  الحسابات  اجراء  على  قادرة  وتكون  الدولة  طموح  تخدم  المحاسبة  في  متخصصة 

   وكذلك تكون  قادرة على اجراء عمليات الموازنات الي مؤسسة في الدولة
 إدارة االعمال   .2

والتعلم, إعداد البحوث,    إدارة اإلعمال مركزا  متميزا  في عملية التعليم   تقنيات   نسعى الن يكون قسم

تقديم االستشارات المتخصصة في حقل إدارة اإلعمال من اجل إعداد رأس مال بشري على درجة  

كافة.  واإلنسانية  العراقي  للمجتمع  خدمة  الكفاءة  من  القسم:    عالية  اهداف  واكتساب  ومن  خلق 

اإلدارية المعارف  ونشر  التدري وكذلك    ومشاركة  هيئة  أعضاء  مهارات  احدث  تنمية  وتوفير  س 

 التقنيات العلمية بما يؤثر إيجابا على الخريج والعملية التعليمية تحقيقا لجودة التعليم العالي. 

 اإلدارة االستراتيجية   .3
/ كوفة  االدارية  التقنية  الكلية  التي استحدث في  البرامج  احد  ادارة االعمال  وهو  تقنيات  للعام    قسم 

المهنية وكيفة  الطالب  تحديد التوجه االستراتيجي لحياته    والذي يهدف الى   2021  –  2020الدراسي  

 والمجتمع.  تحديد التوجة االستراتيجي والريادي للمنظمات 
 كلفة اإلدارية  المحاسبة  .4

للعام   ادارة االعمال  تقنيات  / كوفة قسم  االدارية  التقنية  الكلية  التي استحدث في  البرامج  احد  وهو 

قسم بأن تعلم االدارة وتحويلها الى ممارسات فاعلة يسهم  اليؤمن  حيث    2022  –  2021الدراسي  

في بناء المجتمع المتطور , فهي ادارة للذات , لذا يسعى القسم الى تمكين االفراد من ادارة اعمالهم  

االولية   الدراسات  خالل  من  والخاصة  العامة  للمنظمات  والمنتجة  المفيدة  المعرفة  وتقديم  بكفاءة 

البحوث العلمية وتقديم االستشارات وتصميم االنظمة المتقدمة , كما يمتاز القسم بأنه    والعليا واجراء

 مدرسة للرواد يعلم االجيال ويتعلم منهم ليكون رمزا في العطاء االنساني والفكري. 

mailto:Ku_cotm@atu.edu.iq
https://cku.atu.edu.iq/


وكذلك   .5 المحاسبة  تقنيات  اختصاص  في  الدكتوراه  برنامج  الستحداث  دراسة  الكلية  قدمت  وحاليا  

 اث الدراسة المسائية في قسم تقنيات المعلومات. التقديم الستحد 
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